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MEDEWERKER BEWEGING 
100% / ONBEPAALDE DUUR 

 

 
Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht?  En wil je graag lead nemen in campagne- 
en bewegingswerk?  Dan ben jij de collega die we zoeken! 
 

JOBOMSCHRIJVING 
Vluchtelingenwerk zoekt een gedreven collega die het team Beweging en Communicatie vervoegt. Specifiek 
ben je een centrale as bij het bewegingswerk, waar we partners, aangesloten verenigingen, leden en 
individuen mobiliseren zich actief en participatief in te zetten voor vluchtelingen. Als creatieve bedenker 
oganiseer je acties en campagnes die het doel en de boodschap van onze organisatie op de kaart brengen.  

 
WIJ ZOEKEN 
 

— iemand met een hart voor mensen op de vlucht, die inzicht heeft in de huidige uitdagingen en 
de leefwerelden;   

— een talent in het enthousiasmeren en motiveren van individuen, vrijwilligers, groepen en 
organisaties; 

— iemand die de vertaalslag tussen een tof idee en een concreet event of campagne kan maken 
en realiseren; 

— een open en creatieve geest, met oog voor detail binnen het grotere geheel;  
— een bij uitstek zelfstandig iemand die meerdere activiteiten tegelijkertijd kan organiseren en 

hierbij het overzicht bewaart;  
— een out of the box denker die niet bang is om nieuwe uitdagingen aan te gaan;   
— een administratieve duizendpoot;  
— een enthousiaste, proactieve bruggenbouwer naar partners toe.  

 

TAKEN  
 

— algemeen bewegingswerk: 
o Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en uitrollen van het bewegingswerk van 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Hiervoor stel je samen met het team heldere 
jaarplannen op binnen een meerjarenplan. 

o Je bouwt goede contacten uit met de lidorganisaties van Vluchtelingenwerk en 
onderhoudt een breed netwerk. Je evalueert de huidige manier van samenwerking en 
formuleert en brengt wijzigingen aan waar nodig. Je denkt mee na over de strategie om 
de input van lidorganisaties voldoende te integreren in de werking van 
Vluchtelingenwerk. 

o Je mobiliseert leden, vrijwilligers, collega’s en de ruimere achterban voor acties, 
evenementen en campagnes. 

— campagnes: 
o Je bedenkt treffende campagnes of acties die het beleid van Vluchtelingewerk vertalen 

of ondersteunen en een impact op het maatschappelijk veld kunnen genereren. 
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o Je coördineert deze campagnes of acties, bent het actief aanspreekpunt en volgt de 
binnenkomende vragen op, samen met collega’s, vrijwilligers en/of stagiair(e)s.  

o Je zoekt in Brussel en Vlaanderen actief naar partners en medestanders die 
campagnes willen ondersteunen of mee bekend willen maken.  

o Je organiseert live events om onze campagnes bekend te maken bij het ruime publiek. 
— vrijwilligersnetwerk:  

o Je bouwt goede contacten uit met de lidorganisaties van Vluchtelingenwerk en 
onderhoudt een breed netwerk. Je evalueert de huidige manier van samenwerking en 
formuleert en brengt wijzigingen aan waar nodig. Je denkt mee na over de strategie om 
de input van lidorganisaties voldoende te integreren in de werking van 
Vluchtelingenwerk. 

o Je draagt bij tot de ondersteuning vrijwilligersverenigingen:  
 betrekken van vrijwilligersverenigingen bij bewegings- en campagnewerk; 
 crisisinformatie vanuit het team Beleid & Ondersteuning communiceren naar 

ons netwerk van vrijwilligersverenigingen; 
 nieuwe verenigingen en vrijwilligers toeleiden naar Gastvrij Netwerk en 

andere vrijwilligersiniatieven; 
 opvolgen van ‘Startbabbels’.  

— algemene taken:  
o Je beantwoordt samen met het hele team de dagelijkse binnenkomende vragen via ons 

intern registratiesysteem.  
o Je werkt mee aan het intern vrijwilligersbeleid van Vluchtelingenwerk.  
o Je vertegenwoordigt Vluchtelingenwerk op verschillende overlegmomenten en 

organiseert zelf het nodige overleg met lidorganisaties en achterban.  
o Je draagt actief bij aan de projectontwikkeling van de ganse organisatie. 

 

PROFIEL  
 

— Je hebt affiniteit met de sector migratie en asiel. 
— Je hebt een goede kennis van het landschap voor vluchtelingen. 
— Je kent het sociale bewegingsveld van Vlaanderen en Brussel, of weet deze te raadplegen.  
— Je bent creatief en innovatief en kan toffe acties of campagnes bedenken.  
— Je bent goed in plannen en organiseren. Je kan werken onder tijdsdruk.   
— Je bent energiegevend, bemiddelend en aanspreekbaar.  
— Je kan constructief samenwerken, bent flexibel, organisatiebetrokken en cliëntgericht. 
— Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling, redactioneel als digitaal.   
— Je bent daadkrachtig, enthousiast en overtuigend, en tegelijk ook diplomatisch, beleefd en 

vriendelijk. 
 

WIJ BIEDEN 
— ervaring in een professioneel communicatie- en bewegingsteam; 
— een grote diversiteit aan sociale contacten; 
— een voltijds contract van onbepaalde duur, asap te starten; 
— een uitdagende job in een team van ongeveer 25 mensen; 
— flexibele werkuren en telewerk; 
— volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer); 
— eindejaarspremie en 10 extra dagen vakantie (pro rata); 
— barema volgens PC 329.01.  

 

SOLLICITEREN   
 

— Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 29/05/2022 middernacht aan Tine Claus, directeur, via 
het sollicitatieformulier.  

https://vluchtelingenwerk.be/form/sollicitatieformulier-beweging
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— Vragen rond de concrete jobinhoud mag je richten aan Griet Jacques, coördinator beweging en 
communicatie (griet.jacques@vluchtelingenwerk.be).  

— Algemene vragen rond de werking, werkplek, procedure en arbeidsvoorwaarden aan Iris de 
Caluwé, HR-manager (iris@vluchtelingenwerk.be).  

 

PROCEDURE 
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke thuisproef en een gesprek. 
Heb je een beperking? Laat het ons dan weten. Zo kunnen we redelijke aanpassingen voorzien tijdens de 
selectieprocedure. 
 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK? 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We 
doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen 
verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve 
opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.   
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